
II. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1  Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει έρευνα µε στόχο την 
ορθολογική αύξηση της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, στο πλαίσιο 
αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
1.2  Στο ΙΓΕ δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το οργανόγραμμα οι 
ακόλουθοι Κλάδοι: ∆ενδροκοµίας-Αμπελουργίας, Βελτίωσης Φυτών, 
Λαχανοκοµίας-Ανθοκομίας, Φυτοπροστασίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Ζωικής 
Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροβιοτεχνολογίας και ως ανεξάρτητες 
μονάδες η Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών και το ∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης. Το ΙΓΕ διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονα εξοπλισμένα 
εργαστήρια Γεωργικής Χημείας, Μοριακής Βιολογίας, Φυτοπαθολογίας, 
Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας, Εντομολογίας-Τοξικολογίας, Ιστοκαλλιέργειας, 
Τεχνολογίας Σιτηρών, θερμοκηπιακές και ψυκτικές εγκαταστάσεις, υπηρεσία 
πληροφορικής και βιβλιοθήκη. Στο ΙΓΕ εδρεύουν επίσης το Εθνικό 
Βοτανολόγιο, και η Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Στην πειραµατική 
έπαυλη του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα διατηρούνται οι µονάδες ζώων και 
παράλληλα διεξάγονται εργασίες στη βελτίωση φυτών µεγάλης καλλιέργειας. 
Πειραµατικοί σταθµοί λειτουργούν στην Αχέλεια και Ζύγι για εσπεριδοειδή, 
υποτροπικά φυτά, άνθη και λαχανικά, στο Σαϊττά για φυλλοβόλα δέντρα και 
αμπέλια και στη Ξυλοτύµπου και Πόλη Χρυσοχούς για εσπεριδοειδή, 
λαχανικά και δηµητριακά. ∆ιεξάγονται επίσης πειράματα σε αγρούς 
παραγωγών σε επιλεγµένες περιοχές.  
 
1.3 Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών επικυρώνονται κατά 
προτεραιότητα με τη δημοσίευση τους σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και παρουσίαση σε τοπικά και διεθνή συνέδρια.. Η τελική διάχυση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τον γεωπονικό και αγροτικό 
πληθυσμό της Κύπρου  επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση ολοκληρωμένων 
ανασκοπήσεων γεωργικών θεμάτων στη σειρά εκδόσεων Ενημερωτικά ∆ελτία 
του ΙΓΕ, με δημοσιεύματα σε εκλαϊκευμένα εγχώρια περιοδικά αγροτικού 
ενδιαφέροντος και στον εγχώριο τύπο και μέσα από τη σειρά ανοικτών 
διαλέξεων που διοργανώνονται σε τακτική βάση στην έδρα του ΙΓΕ στην 
Αθαλάσσα. Λειτουργοί του ΙΓΕ δραστηριοποιούνται επίσης στην παροχή 
άμεσης γεωργικής εκπαίδευσης σε ειδικές ημερίδες, στα προγράμματα των 
Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) και στα πλαίσια λειτουργίας του 
Κέντρου Υδροπονίας στον πειραματικό σταθμό του ΙΓΕ στο Ζύγι.  
 
1.4  Το ΙΓΕ συνεργάζεται µε οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών που 
ασχολούνται µε τη γεωργία (Food and Agriculture Organization - FAO, 
International Atomic Energy Agency - IAEA), µε άλλους διεθνείς οργανισµούς 
Bioversity International, International Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas - ICARDA, International Maize and Wheat Improvement Center - 
CIMMYT, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics - 
ICRISAT), την ΕΕ, και µε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύµατα στην Κύπρο 
και διεθνώς στα πλαίσια διµερών συµφωνιών. Το Ινστιτούτο αποτελεί το 



εθνικό κέντρο των διεθνών συστημάτων AGRIS (συλλογή, ταξινόµηση και 
κωδικοποίηση γεωργικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύεται στην Κύπρο) και 
CARIS (πληροφορίες για ερευνητικά προγράµµατα που βρίσκονται σε 
εξέλιξη).  
 
 
2. ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑΣ / ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 
 
2.1 Η ερευνητική εργασία του Κλάδου ∆ενδροκομίας / Αμπελουργίας 
αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
δενδρωδών καλλιεργειών και αμπέλου, στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ντόπιων προϊόντων και στην ορθολογική αύξηση της 
παραγωγής. 
 
2.2 Στην Αµπελουργία συνεχίζονται οι ερευνητικές εργασίες αξιολόγησης 
επιτραπέζιων και γηγενών οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου εμβολιασμένων 
σε αµερικάνικα υποκείµενα ανθεκτικά στη φυλλοξήρα, κάτω από διαφορετικές 
εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες, στους Πειραματικούς Σταθμούς Σαϊττά και 
Αχέλειας. Επίσης συνεχίζεται η αξιολόγηση επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου 
όπως η Crimson Seedless, Red Globe, Autumn Royal, Prima, Sublima, 
Summer Muscat, Black Emerald, Superior, Fantasy Seedless κ.ά., κάτω από 
διαφορετικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες με σκοπό την αξιολόγηση της 
καλλιεργητικής συμπεριφοράς και περιόδου ωρίμασης των ποικιλιών αυτών. 
Στον πειραµατικό σταθµό Σαϊττά συνεχίζεται η συλλογή, αξιολόγηση και 
αµπελογραφική περιγραφή των ντόπιων επιτραπέζιων και οινοποιήσιµων 
ποικιλιών για τον καταρτισµό εθνικού καταλόγου ποικιλιών αµπέλου. Η 
συλλογή και αξιολόγηση in situ γενετικού υλικού άγριων φυτών αμπέλου και 
γηγενών ποικιλιών συνεχίζεται σε άλλες δασικές και αμπελουργικές περιοχές. 
 
2.3  Στα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα συνεχίζονται οι πειραματικές εργασίες 
στις καλλιέργειες ροδιάς και κερασιάς. Στα πλαίσια της ερευνητικής πρότασης: 
«Ex situ χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ντόπιων κλώνων ροδιάς (Punica 
granatum L.)» σε πειραματική φυτεία κλώνων ροδιάς στον πειραματικό 
σταθμό Ζυγίου, πραγματοποιείται αξιολόγηση παραγωγικών, πομολογικών-
μορφολογικών και φαινολογικών χαρακτηριστικών των κλώνων. Στον 
πειραματικό σταθμό Σαϊττά, συνεχίζεται η αξιολόγηση δέκα ποικιλιών 
κερασιάς (Prunus avium L.) και συγκεκριμένα των: Bigarreau Burlat, Black 
Tartarian, Utah Giant, Bigarreau Ferbolous (Verdel), Bigarreau Summit, 
Bigarreau Fercer (Arcina), Bigarreau Reverchon (Souche sandar), Griotte Du 
Nord, Bigarreau Lapins και Van. Οι προαναφερθείσες ποικιλίες αξιολογούνται 
ως προς την παραγωγικότητα, ποιότητα καρπού, ευαισθησία στο σχίσιμο και 
την περίοδο ωρίμασης.  
 
2.4 Στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποκειμένων για αντικατάσταση της 
χρήσης της νεραντζιάς ως υποκείμενο εσπεριδοειδών, λόγω της ευαισθησίας 
της τελευταίας στην ίωση της τριστέζας, συνεχίζεται πειραματική εργασία που 
αφορά στην αξιολόγηση διαφόρων υποκειμένων εσπεριδοειδών σε 
ασβεστούχα εδάφη. Η συγκεκριμένη μελέτη διεξάγεται στον Πειραματικό 
Σταθμό στο Ζύγι. Αξιολογούνται συνολικά τέσσερα είδη εσπεριδοειδών και 
συγκεκριμένα οι ποικιλίες Nova, Lane Late, Ortanique και Delta. 



 
2.5. Η αξιολόγηση και διαχείριση της Συλλογής Γενετικού Υλικού Ελιάς 
συνεχίζεται. Η εν λόγω ex situ συλλογή βρίσκεται στον Πειραματικό Σταθμό 
στο Ζύγι.  ∆ιενεργήθηκε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβας, 
ποικιλιακός χαρακτηρισμός και αναγνώριση του γενετικού υλικού ελιάς της 
συλλογής, με την εφαρμογή ενός σύγχρονου πρωτοκόλλου, που συνδυάζει τη 
χρήση μοριακών δεικτών τύπου SSR (μικροδορυφόροι) και μορφολογικών 
δεικτών του ενδοκαρπίου. Επιπλέον, στα πλαίσια του δευτερογενούς 
χαρακτηρισμού της παραπάνω Συλλογής έχει ξεκινήσει η μελέτη των 
χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. 
 
 
3.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 
 
3.1  Ο Κλάδος Βελτίωσης Φυτών ασχολείται µε τη γενετική βελτίωση της 
αποδοτικότητας του κριθαριού, σιταριού, και του τριτικάλε, τις ασθένειες των 
σιτηρών και ψυχανθών, την ποιοτική αξιολόγηση και διαχείριση του 
συγκοµιζόµενου προϊόντος, τις καλλιεργητικές φροντίδες των φυτών, και τις 
ποικιλίες ψυχανθών και κτηνοτροφικών φυτών. Παράλληλα έχει την ευθύνη 
της διαχείρισης του γενετικού υλικού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών 
που προέκυψαν από το πρόγραμμα βελτίωσης του Κλάδου και την 
παραγωγή του σπόρου του βελτιωτή, που αποτελεί την απαρχή της 
εµπορικής παραγωγής πιστοποιημένων σπόρων. Συνεχίστηκε η συνεργασία 
µε διεθνή ιδρύµατα βελτίωσης, όπως το CIMMYT και η ICARDA, τα οποία 
αποστέλλουν ετησίως υποσχόμενο γενετικό υλικό για δοκιµή στις συνθήκες 
της Κύπρου. Στον Κλάδο έχει επίσης ανατεθεί η ευθύνη διαχείρισης της 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού και του Εθνικού Βοτανολογίου καθώς και ο 
γενικός συντονισµός για θέµατα που αφορούν τους Φυτικούς Γενετικούς 
Πόρους για τα Τρόφιµα και τη Γεωργία. Ο Κλάδος ασχολείται επίσης με την 
καλλιέργεια της πατάτας, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και των 
χορτονομών. 
 
3.2 Το κριθάρι καλλιεργείται στις περισσότερες εκτάσεις που προορίζονται 
για σιτηρά. Στο πρόγραμμα βελτίωσης του ΙΓΕ διενεργούνται μακροχρόνια 
πειράµατα για τη δηµιουργία νέων, βελτιωµένων ποικιλιών κριθαριού 
προσαρµοσµένων στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Κύπρου, τόσο σε 
συνθήκες συμβατικής όσο και βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, σε συνεργασία 
με παραγωγούς βιολογικής γεωργίας, διενεργούνται πειράματα συμμετοχικής 
βελτίωσης (Participatory Breeding). Βασικός στόχος είναι η δημιουργία 
ποικιλιών κριθαριού που θα μπορούν να αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά στις 
συνθήκες ξηρασίας και άλλων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Άλλος 
στόχος είναι η δημιουργία ποικιλιών διπλής χρήσης, που θα είναι κατάλληλες 
για σανοποίηση και παραγωγή σπόρου. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζεται η 
μελέτη και η αξιοποίηση παραδοσιακών κυπριακών ποικιλιών κριθαριού. 
Προχώρησαν οι δοκιµές γενοτύπων από πρόσφατες διασταυρώσεις μεταξύ 
εισαγόμενου γενετικού υλικού από χώρες με κλίµα μεσογειακού τύπου, όπως 
η Αυστραλία, και κυπριακών ποικιλιών. ∆ιεκπεραιώθηκε ο διατοπικός έλεγχος 
πολλών γενετικών γραµµών κριθαριού σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες. 
Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας στην Αυστραλία 
και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECPGR στις Ομάδες 



Εργασίας του Κριθαριού και “On farm conservation of Plant Genetic 
Resources”. Μία νέα εξάστοιχη ποικιλία κριθαριού χωρίς άγανα, η «ΠΗΓΗ», 
εγγράφηκε στον Εθνικό Κατάλογο. 
 
3.3 Περαιτέρω, δίδεται έµφαση στη δημιουργία νέων ποικιλιών κριθαριού 
τύπου «γυµνοκριθής», οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για ανθρώπινη 
κατανάλωση και για διατροφή των µονογαστρικών ζώων, όπως πουλερικά και 
χοίροι. Η κατανάλωση κριθαριού για ανθρώπινη διατροφή επανέρχεται ως νέα 
τάση στην κοινωνία της σύγχρονης Κύπρου, αν και έχει βαθιές ιστορικές ρίζες 
σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Η τάση αυτή είναι σε πλήρη συμφωνία µε 
τις τελευταίες ιατρικές µελέτες σχετικά µε την πολλαπλή ωφέλεια που 
προκύπτει για τον ανθρώπινο οργανισµό από την κατανάλωση προϊόντων µε 
βάση το κριθάρι.  
 
3.4  Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΙΓΕ με ερευνητικά και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, προσφέρθηκε συστηματική δίμηνη εκπαίδευση σε φοιτήτρια του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα σχετικά με τη βελτίωση 
κριθαριού. Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια 
του προγράμματος «AGWATER» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. 
Επίσης, σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα από διάφορες χώρες της ΕΕ 
υποβλήθηκαν 3 ερευνητικές προτάσεις στο πρόγραμμα FACCE για την 
Κλιματική Αλλαγή.  
3.5  Σε συνεργασία με τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, 
συνεχίζεται το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης του ντόπιου λουβιού για 
ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων 
ανάπτυξης.  
 
3.6 Συνεχίζεται το νέο ερευνητικό πρόγραμμα για την επιτόπια (in situ) 
διατήρηση και παραγωγή σπόρων από παραδοσιακές Κυπριακές ποικιλίες 
λαχανικών. Ως πρώτο λαχανικό προς μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι Κυπριακές 
παραδοσιακές ποικιλίες μελιτζάνας Ακανθούς, Στρογγυλή και Ζακακίου. 
 
3.7  Στο σιτάρι, νέες υποσχόμενες γενετικές γραμµές εξετάζονται για την 
προσαρμοστικότητα τους στις κυπριακές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. ∆ύο 
νέες ποικιλίες μαλακού σιταριού  εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο 
Ποικιλιών με τις ονομασίες «ΑΧΕΛΕΙΑ» και «ΓΙΟΛΟΥ» και ήδη εκφράστηκε 
ενδιαφέρον για την καλλιέργεια τους.  
 
3.8  Μετά από έκκληση του Τμήματος Γεωργίας, το ΙΓΕ εντατικοποίησε την 
έρευνα του όσο αφορά το Τριτικάλε και δύο γενετικές γραμμές στάλθηκαν 
στην Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών για αξιολόγηση και εγγραφή στον Εθνικό 
Κατάλογο Ποικιλιών.  
 
3.9   ∆ύο νέες ποικιλίες αραχίδας ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις δοκιμές και 
εγγράφηκαν  στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών με τις ονομασίες «ΝΤΟΠΙΑ» 
και «ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ». 
 
3.10  Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στη βελτίωση των χορτοδοτικών σιτηρών και 
ψυχανθών, που αποτελούν την κύρια πηγή χονδροειδών ζωοτροφών 
απαραίτητων για την σωστή διατροφή των μηρυκαστικών. 



 
3.11 Σε συνεργασία με το Volcani Center του Ισραήλ και το\ Πανεπιστήμιο 
του Τελ Αβίβ τοποθετήθηκε σε όλους τους πειραματικούς σταθμούς ειδικά 
σχεδιασμένο τεμάχιο με ποικιλίες ευαίσθητες σε ένα νέο, πολύ επιθετικό 
μύκητα του σιταριού, για έγκαιρη αναγνώριση και ταυτοποίηση του στην 
Κύπρο. 
 
3.12 Σε συνεργασία με το Borlaug Foundation μπήκαν στο πρόγραμμα 
γενετικής βελτίωσης του σιταριού άγρια ήδη (όπως οι Αιγίλοπες και η Ζέα) με 
σκοπό την εύρεση νέων γονοτύπων ανθεκτικών στη ξηρασία και την 
αλατότητα.  
    
3.13  Οι ποικιλίες βίκου “Κίµων” και “Ζήνων” εγγράφηκαν στον Εθνικό 
Κατάλογο Ποικιλιών και ήδη το Σποροπαραγωγικό Κέντρο ξεκίνησε τη 
διάθεση της ποικιλίας “Κίµων” στους παραγωγούς. 
 
3.14  Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες εμπλουτισμού της Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού με νέο γενετικό υλικό. Προτεραιότητα δίνεται σε γενετικό υλικό που 
κινδυνεύει με γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, όπως τα άγρια ενδημικά και 
ιθαγενή φυτά της χλωρίδας της Κύπρου και οι ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες 
των καλλιεργούμενων ειδών. Στο Βοτανολόγιο έμφαση δόθηκε στη σωστή 
διατήρηση των ξηρών δειγμάτων και στην προστασία τους από εχθρούς και 
ασθένειες. 
  
3.15 Σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας συνεχίζεται η ερευνητική 
δραστηριότητα που έχει ως στόχο τον εντοπισμό και τη συλλογή σπόρων 
ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών προσδοκώντας την ex situ και 
on farm  διατήρηση και αειφόρο χρήση τους. Συνεχίζεται το ερευνητικό 
πρόγραμμα “Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean” 
που έχει ως στόχο τη συλλογή και ex situ διατήρηση ιθαγενών φυτών της 
Κύπρου που κινδυνεύουν με γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από το MAVA Foundation και σ’ αυτό συμμετέχουν 7 
ερευνητικά ιδρύματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλλεχτεί 153 καταχωρήσεις 
σπάνιων φυτών της Κύπρου.  
 
3.16 Ανανεώθηκε γενετικό υλικό που διατηρείται στην Τράπεζα Γενετικού 
Υλικού για το οποίο δεν υπήρχε επαρκής ποσότητα σπόρου ή η βλαστική 
ικανότητα ήταν χαμηλότερη από τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα. Το γενετικό 
υλικό που ανανεώθηκε αφορούσε ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες και άγριους 
συγγενείς των καλλιεργούμενων ειδών. 
 
3.17 Συνεχίστηκε ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση γενετικού υλικού 
σκληρού σιταριού. Μέρος του γενετικού υλικού αφορά ντόπιες παραδοσιακές 
ποικιλίες οι οποίες διατηρούνται στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΙΓΕ. Ο 
χαρακτηρισμός του γενετικού υλικού γίνεται με χρήση μοριακών και 
μορφολογικών δεικτών. Η αξιολόγηση αφορά σημαντικά αγρονομικά 
χαρακτηριστικά.  
 
3.18 Ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική για την εντός και εκτός τόπου 
διατήρηση ιθαγενών φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας που χαρακτηρίζονται 



ως άγριοι συγγενείς των καλλιεργούμενων ειδών. Για την ανάπτυξη της 
στρατηγικής επιλέχτηκαν 178 ιθαγενή φυτά συγγενικά με καλλιεργούμενα είδη 
που παρουσιάζουν παγκόσμιο ή περιφερειακό ενδιαφέρον. Η στρατηγική 
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Birmingham. 
 
3.19  Στον Κλάδο έχει ενταχθεί από το 2010 υπεύθυνος λειτουργός για τα 
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Η έρευνα προσανατολίζεται στη μελέτη 
των απαιτούμενων καλλιεργητικών τεχνικών για τα κυριότερα αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά που καλλιεργούνται στην Κύπρο. Επίσης, δίνεται έμφαση 
στην έρευνα για τα αιθέρια έλαια και τις ιδιότητές τους καθώς και στον τρόπο 
που μπορούν να αξιοποιηθούν. Το πείραμα σχετικά με την επίδραση 
μειωμένων καθεστώτων άρδευσης στην παραγωγή χαρτομάζας και στο 
αιθέριο έλαιο του δυόσμου καθώς και η μελέτη των αντιοξειδωτικών και 
αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του αιθέριου ελαίου συνεχίστηκε και το 2013.  
 
3.20 Υποβλήθηκε νέα ερευνητική πρόταση σχετικά με την ταυτοποίηση του 
δυόσμου που καλλιεργείται στην Κύπρο.  
 
3.21 Εγκαταστάθηκε φυτεία στέβιας στον Πειραματικό Σταθμό Ζυγίου 
προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καλλιέργειάς της στις 
εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου καθώς και η οικονομικότητα της 
συγκεκριμένης καλλιέργειας με στόχο να δοθούν εναλλακτικές προτάσεις στον 
Κύπριο παραγωγό. Μελετάται η παραγωγικότητα και η συγκέντρωση σε 
σάκχαρα τεσσάρων ποικιλιών καθώς επίσης γίνεται και ανάλυση της 
οικονομικότητας της καλλιέργειας. 
 
3.22 Συνεχίζεται η αξιολόγηση 15 γραμμών πατάτας με έγχρωμη σάρκα για 
πολλαπλασιασμό και δοκιμή τους υπό κυπριακές συνθήκες. Επίσης, σε 
συνεργασία με δύο Γενετικούς Οίκους δοκιμάστηκαν 30 κλώνοι πατατών στις 
συνθήκες της Κύπρου. 
      
3.23 Το 2012/13 η ερευνητική πρόταση που αφορούσε την καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών φυτών με  τίτλο «Βελτιστοποίηση σανού των χορτοδοτικών 
σιτηρών για αύξηση των αποδόσεων στη διατροφή αιγοπροβάτων στην 
Κύπρο" συνεχίστηκε για 3η και τελευταία χρονιά. Αξιολογήθηκαν πέντε 
διαφορετικές ποικιλίες, πέντε διαφορετικών ειδών σιτηρών, σε τέσσερα 
διαφορετικά στάδια κοπής. Οι επιδράσεις των παραπάνω παραγόντων 
(ποικιλία/ στάδιο κοπής) αξιολογήθηκαν στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών 
κριτηρίων. 
 
 
  



4.  ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ/ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 
 
4.1 Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου Λαχανοκομίας-Ανθοκομίας 
επικεντρώνεται στην καλλιέργεια  λαχανικών και ανθέων και στη 
µετασυλλεκτική διαχείριση νωπών οπωροκηπευτικών και ανθέων. Έμφαση 
δίδεται στη διασύνδεση καλλιεργητικών παραγόντων με την απόδοση 
λαχανοκομικών και ανθοκομικών καλλιεργειών και κυρίως με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και τη διατηρησιμότητα των προϊόντων. Σημασία δίδεται 
επίσης στην αξιολόγηση εναλλακτικών, «μη-χημικών» μετασυλλεκτικών 
εφαρμογών και συνθηκών διατήρησης στον έλεγχο της γήρανσης, των 
φυσιολογικών ανωμαλιών και σήψεων που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της 
ποιότητας, της ασφάλειας και της διατηρησιμότητας νωπών 
οπωροκηπευτικών μετά τη συγκομιδή. Αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας 
διενεργείται στο Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας του Κλάδου, η 
οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φυσικοχημικών, βιοχημικών και 
φυσιολογικών δεικτών ποιότητας. 
 
4.2 Στη Λαχανοκομία και τη Μετασυλλεκτική Τεχνολογία, τα αποτελέσματα 
της πρώτης δέσμης του ερευνητικού προγράμματος που εξετάζει το 
πρόβλημα της ποιοτικής υποβάθμισης της καλοκαιρινής παραγωγής 
καρπουζιού, σε συνάρτηση με την πρακτική του εμβολιασμού και τη 
μετασυλλεκτική διατήρηση, έχουν επικυρωθεί από έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό όπου έχουν γίνει αποδεκτά προς δημοσίευση. Παράλληλα, 
ετοιμάζεται ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα προωθηθεί για ενημέρωση 
των λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας αλλά και του αγροτικού κοινού.  
 
4.3  Ολοκληρώθηκαν τα πειράματα της δεύτερης δέσμης που αφορούν την 
επίδραση του χρόνου συγκομιδής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη 
μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα του καρπουζιού.  Τα τελικά αποτελέσματα 
έχουν υποβληθεί για επικύρωση και δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό. 
 
4.4 Συνεχίζονται οι εργασίες της τρίτης δέσμης του ίδιου ερευνητικού 
προγράμματος που αφορά την αξιολόγηση μικρόκαρπων και άσπερμων 
ποικιλιών καρπουζιού σε συνάρτηση με την πρακτική του εμβολιασμού και τη 
μετασυλλεκτική διατήρηση. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα τυγχάνουν 
επεξεργασίας ώστε να υποβληθούν προς δημοσίευση.  
 
4.5 Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση ντόπιων 
παραδοσιακών ποικιλιών καρπουζιού, των οποίων η σποροπαραγωγή 
διενεργήθηκε κατά το 2013 κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Πρόκειται να 
αξιολογηθεί η επίδραση του εμβολιασμού στα παραγωγικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα εντατικής καλλιέργειάς 
τους. 
 
4.6 Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αξιολόγηση 
της επίδρασης των λιπάνσεων αζώτου σε συστήματα παραγωγής φυλλωδών 
λαχανικών και λαχανικών δέσμης ολοκληρώθηκαν δύο πειράματα χειμερινής 
καλλιέργειας ρόκας και σπανακιού. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
διαφαίνεται ότι εκτός από τη δοσολογία και τον τρόπο  εφαρμογής της 



αζωτούχου λίπανσης η ποιότητα των προϊόντων και η ασφάλεια τους για τον 
καταναλωτή επηρεάζεται και από την εποχή φύτευσης.  
 
4.7 ∆ρομολογήθηκε προκαταρκτική εργασία για τη διερεύνηση του 
φαινομένου της κατάρρευσης πεπονοειδών στην Κύπρο, μετά από εισήγηση 
του Τμήματος Γεωργίας. Το φαινόμενο παρουσιάζεται κυρίως στην περιοχή 
της Μεσογείου και αποδίδεται συνήθως στην ασυμβατότητα  ποικιλιών 
πεπονιού και υποκειμένων κολοκυθιάς ή/και στην προσβολή από 
εδαφοπαθογόνους μύκητες. Στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση της 
ανθεκτικότητας και συμβατότητας διάφορων συνδυασμών υποκειμένων και 
ποικιλιών. 
 
4.5 Στη Μετασυλλεκτική Τεχνολογία, σε συνεργασία με τον Κλάδο 
∆ενδροκομίας-Αμπελουργίας, άρχισε η αξιολόγηση της ex situ συλλογής 
ντόπιων κλώνων ροδιάς (Punica granatum L.) η οποία εγκαταστάθηκε στον 
Πειραματικό Σταθμό Ζυγίου στα πλαίσια διακλαδικού ερευνητικού 
προγράμματος. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε αρχικά στο διαχωρισμό των 
κλώνων ως προς το χρόνο ωρίμασης, στη βάση των συγκεντρώσεων 
σακχάρων και οξέων στο χυμό των φρούτων και στην εξέλιξη του 
χρωματισμού επιδερμίδας και χυμού. Από τα πρώτα αποτελέσματα 
διαφάνηκε μεγάλο εύρος διακύμανσης στην ωρίμαση, που εκτείνεται από  
Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο. Αναμένεται αυξημένη καρποφορία εντός του 2014 
οπότε θα διενεργηθεί  πληρέστερη αξιολόγηση των πομολογικών, ποιοτικών 
και τεχνολογικών χαρακτηριστικών, της αντιοξειδωτικής αξίας και της 
διατηρησιμότητας των κλώνων.  
 
4.6  Στα πλαίσια συνεργασίας του Εργαστηρίου Μετασυλλεκτικής 
Τεχνολογίας με το Horticultural Supply Chains Group, του Πανεπιστημίου του 
Wageningen Ολλανδίας δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Food Science 
and Technology εργασία με θέμα την επίδραση της μετασυλλεκτικής 
κατεργασίας και ψυκτικής διατήρησης συσκευασμένου νωπού τεμαχισμένου 
καρπουζιού στην ποιότητα και διατηρησιμότητα του προϊόντος επιστημονική 
εργασία.  
 
4.7 Ο Κλάδος μετείχε στο πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης ανέργων στη 
γεωργία με παράδοση 20 διδακτικών περιόδων στα θέματα μετασυλλεκτικής 
διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών. Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας 
του ΙΓΕ με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κατά τη θερινή περίοδο 2013 
στον Κλάδο εκπαιδεύτηκε σε θέματα Λαχανοκομίας και Μετασυλλεκτικής 
Τεχνολογίας ένας φοιτητής γεωπονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
  
4.8 Από τις αρχές του 2013, ο Κλάδος εκπροσωπεί την Κύπρο στη 
διαχειριστική επιτροπή ενός νέου  προγράμματος COST της ΕΕ με τίτλο 
FA1204: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic 
and Abiotic Stress Conditions. Το πρόγραμμα εξετάζει την τεχνολογία 
εμβολιασμού λαχανικών ως μέσο αντιμετώπισης βιοτικών και αβιοτικών 
καταπονήσεων, που σχετίζονται εν μέρει με την κλιματική αλλαγή. Στη 
διάρκεια του έτους λειτουργοί του Κλάδου παρουσίασαν σε πανευρωπαϊκές 
συναντήσεις εργασίες τους που αφορούν την επίδραση του εμβολιασμού στα 
παραγωγικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπουζιού, διερεύνησαν 



τρόπους περαιτέρω συνεργασίας με χώρες της ΕΕ και το Ισραήλ, και 
υπέβαλαν από κοινού ερευνητική πρόταση στο πρόγραμμα FACCE για την 
Κλιματική Αλλαγή, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
4.9  Στην Ανθοκομία ολοκληρώθηκαν οι πειραματικές εργασίες στο 
θερμοκήπιο και στο εργαστήριο ανθοκομίας για τους προσυλλεκτικούς και 
μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, αντίστοιχα, που εμπίπτουν στο ερευνητικό 
πρόγραμμα αξιολόγησης της επίδρασης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 
(αλατότητας) σε φυτά λυσίανθου σε υδροπονική καλλιέργεια. Το πρόγραμμα 
στηρίχθηκε στην πρόβλεψη ότι η μελλοντική ανάπτυξη της φυτικής 
παραγωγής θα εξαρτάται σημαντικά από τη διάθεση επεξεργασμένου νερού 
ή/και νερού υψηλής αλατότητας λόγω της υφαλμύρισης των υδάτων και 
εδαφών στις παράκτιες περιοχές των χωρών της Μεσογείου. Στόχος του 
προγράμματος ήταν η αξιολόγηση της ανοχής των φυτών λυσίανθου σε 
συνθήκες αυξημένης αλατότητας σε σχέση με το είδος του υποστρώματος 
καλλιέργειας, το στάδιο εφαρμογής της καταπόνησης και την εποχή 
καλλιέργειας. Αξιολογήθηκαν  μεταξύ άλλων η απόδοση, ποιότητα και 
μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα των δρεπτών ανθέων. ∆ιαφάνηκε ευρεία 
ανοχή του είδους σε συνθήκες αλατότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης της καλλιέργειας σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας. 
Τα τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος αναμένεται να 
δημοσιευτούν εντός του 2014. 
 
4.10 Συντηρήθηκε το φυτικό υλικό που συλλέχθηκε και αναπαράχθηκε στα 
πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος μελέτης ενδημικών ειδών της 
κυπριακής χλωρίδας. ∆όθηκε έμφαση στη διάχυση των αποτελεσμάτων με 
στόχο την αξιοποίηση των ενδημικών ειδών στην εμπορική ανθοκομία, την 
ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία των φυτωρίων, και την ανάδειξη 
τους στην κηποτεχνία. Άρχισαν προκαταρκτικές εργασίες στα πλαίσια 
υποβολής  νέου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Εξέταση της 
δυνατότητας αξιοποίησης για εμπορική εκμετάλλευση του είδους Τulipa 
agenensis» με στόχο τη σε βάθος μελέτη του είδους ως προς τις μεθόδους 
πολλαπλασιασμού, τη φύτευση, τη φυσιολογία, την παράταση της 
ανθοφορίας και την ανάπτυξη πρωτοκόλλου καλλιέργειας. ∆ιενεργήθηκε 
συλλογή υλικού από τις περιοχές όπου το είδος αυτοφύεται για τη δημιουργία 
πρωτοκόλλου πολλαπλασιασμού από βολβό και από σπόρο στο εργαστήριο 
ιστοκαλλιέργειας του ΙΓΕ. Επίσης, διενεργήθηκε επί τόπου τεχνητή επικονίαση 
του είδους για περαιτέρω αξιολόγηση.  
 
 
5. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
5.1  Κατά το 2013, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου 
Φυτοπροστασίας αφορούσαν τις ειδικότητες της Φυτοπαθολογίας και της 
Εντομολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταυτοποίηση και την 
αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στις κύριες λαχανοκομικές και 
δεντροκομικές καλλιέργειες της Κύπρου, με την υιοθέτηση των 
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας (IPM). Στόχος των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
βιολογικών, φυσικών, καλλιεργητικών και “ήπιων” χημικών μεθόδων, ώστε οι 



λύσεις που δίνονται να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο από τη χρήση τοξικών 
φυτοφαρμάκων, διασφαλίζοντας αειφορία στην παραγωγή, ποιότητα και 
ασφάλεια στα τρόφιμα, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και 
βιωσιμότητα και κοινωνική αποδοχή των μέτρων φυτοπροστασίας. 
  
5.2  Οι επιμέρους μελέτες αφορούσαν μακροπρόθεσμα προγράμματα 
φυτοπροστασίας στα εσπεριδοειδή, ροδιά, αμπέλια, πυρηνόκαρπα, ελιές, 
πατάτες και άλλες λαχανοκομικές καλλιέργειες. Πραγματοποιήθηκαν μελέτες 
με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διάγνωσης φυτοπαθογόνων 
ιών, ιοειδών, βακτηρίων και νηματωδών. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε μια 
νέα μέθοδος για την ταυτόχρονη ανίχνευση των ιοειδών του εξωκόρτη των 
εσπεριδοειδών (Citrus exocortis viroid), καθώς και του νανισμού του λυκίσκου 
(Hop stunt viroid) που σχετίζεται με την ασθένεια της καχεξίας των 
εσπεριδοειδών. Η μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία, αξιοπιστία, και 
μπορεί να δώσει αποτέλεσμα σε μερικές ώρες. 
 
5.3  Συνεχίστηκαν τα μακροχρόνια προγράμματα παραγωγής και 
διατήρησης υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για τα εσπεριδοειδή, τα 
αμπέλια και τα πυρηνόκαρπα στους Πειραματικούς Σταθμούς του Ινστιτούτου. 
Το υλικό που διατηρείται, είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς, 
βρίσκεται κάτω από εντομοστεγή δικτυοκήπια και αυστηρό φυτοϋγειονομικό 
έλεγχο, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι φυτείες αποτελούν τις 
επίσημες Προβασικές φυτείες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας καθώς και τη βάση 
για τη διάδοση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού προς το Τμήμα Γεωργίας 
και τους παραγωγούς. Σημειώνεται ότι κατά το 2013 έχει πραγματοποιηθεί 
συλλογή διαφόρων κλώνων και ποικιλιών ελιάς οι οποίοι αξιολογούνται με 
στόχο τη δημιουργία μιας νέας προβασικής φυτείας ελιάς. 
 
5.4  Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση και το 
χαρακτηρισμό του ιού της τριστέζας των εσπεριδοειδών (CTV), 
εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά πρωτόκολλα για την ανίχνευση και διάκριση 
των στελεχών που υπάρχουν στην Κύπρο και σχετίζονται με την πρόκληση 
σοβαρών και ήπιων συμπτωμάτων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν και 
αξιολογήθηκαν νέοι μοριακοί ανιχνευτές. 
  
5.5  Συνεχίστηκαν τα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη 
ενός αυτόματου συστήματος παρακολούθησης της διακύμανσης των 
πληθυσμών της μύγας της μεσογείου (Ceratitis capitata) και της κόκκινης 
ψώρας των εσπεριδοειδών (Aonidiella aurantii), με τη χρήση δικτύων 
ασύρματης τεχνολογίας. Βασικό στόχο των πιο πάνω προγραμμάτων 
αποτελεί η άμεση προειδοποίηση των παραγωγών σχετικά με την αύξηση 
των πληθυσμών των εντόμων, για έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση τους στα 
πλαίσια ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος ∆ιαχείρισης εχθρών των 
εσπεριδοειδών.  
 
5.6  ∆ιερευνήθηκε η συχνότητα εμφάνισης ιολογικών ασθενειών σε υπαίθριες 
και θερμοκηπιακές ντομάτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ευρέως 
διαδεδομένοι ήταν οι ιοί του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της 
ντομάτας (TYLCV) που μεταδίδεται με τους αλευρώδεις, ο ιός του κηλιδωτού 
μαρασμού της ντομάτας (TSWV) που μεταδίδεται με τους θρίπες, καθώς και ο 



αφιδομεταδιδόμενος ιός Υ της πατάτας (PVY) που προκάλεσε σημαντικές 
απώλειες στις υπαίθριες κυρίως καλλιέργειες ντομάτας.  Ο ιός του μωσαϊκού 
του πεπίνο (PepMV) που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2009, 
περιορίζεται στις της επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.  
 
5.7  Οι ιοί που μεταδίδονται με τους αλευρώδεις, αποτελούν ένα σημαντικό 
πρόβλημα για τις λαχανοκομικές καλλιέργειες στην Μεσογειακή Λεκάνη. Η 
διάδοση αυτών των ιών στις καλλιέργειες τομάτας και κολοκυνθοειδών της 
Κύπρου σχετίζεται με την πρόκληση σημαντικών οικονομικών απωλειών. Η 
μελέτη για την παρουσία ιών και αλευρωδών έδειξε ότι οι ιοί του κίτρινου 
παραμορφωτικού νανισμού των κολοκυνθοειδών (CYSDV) και του κίτρινου 
καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας (TYLCV), είναι οι πιο διαδεδομένοι 
ιοί στις καλλιέργειες αγγουριάς και τομάτας, αντίστοιχα. Η μετάδοση των ιών 
σχετίζεται με τον βιότυπο Β του αλευρώδη του καπνού   που είναι ευρέως 
διαδεδομένος στην Κύπρο.  
 
5.8  Μελετήθηκε η παρουσία ασθενειών που οφείλονται σε βακτήρια στις 
λαχανοκομικές καλλιέργειες της Κύπρου. ∆ιερευνήθηκαν μεταξύ άλλων και οι 
ασθένειες υψηλού ενδιαφέροντος για την κυπριακή γεωργία, όπως οι μαλακές 
σήψεις των πατατών, οι σήψεις στελεχών των τοματών, καθώς και τα 
βακτήρια που εντάσσονται στα παθογόνα καραντίνας για την Ε.Ε. Στο πλαίσιο 
αυτής της δραστηριότητας, παρέχεται επιστημονική και εργαστηριακή 
υποστήριξη προς τους αρμοδίους Κλάδους Προστασίας Φυτών και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Τμήματος Γεωργίας. 
 
5.9  Στο εντομοτροφείο του ΙΓΕ, συνεχίστηκε η εκτροφή “ωφέλιμων” 
εντόμων για την αντιμετώπιση των κυριότερων εντομολογικών εχθρών στα 
λαχανικά. Συγκεκριμένα γίνεται εκτροφή των αρπακτικών Macrolophus 
pygmaeus, Chrysoperla carnea και Nesidiocoris tenuis για αντιμετώπιση των 
αλευρωδών, θριπών, λεπιδοπτέρων κ.α., και του παρασιτοειδούς Diglyphus 
isaea για την αντιμετώπιση της λιριομύζας. 
 
5.10  Στα εργαστήρια Φυτοπαθολογίας του ΙΓΕ αναπτύχθηκε μια 
πρωτοποριακή τεχνική για τη διάκριση των κυστογόνων νηματώδών της 
πατάτας (ΚΝΠ) Globodera pallida και G. rostochiensis, που αποτελούν ένα 
σημαντικό πρόβλημα στην καλλιέργεια και εμπορία της πατάτας στην Κύπρο. 
Η τεχνική χρησιμοποιεί ειδικούς μοριακούς ανιχνευτές που εντοπίζουν τις 
διαφορές στο γενετικό υλικό των παθογόνων. Η μέθοδος αξιολογήθηκε με 
επιτυχία σε πληθυσμούς τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες και αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για 
τη διάκριση των δύο ειδών σε διεθνές επίπεδο. Σημειώνεται ότι ακριβής 
ταυτοποίηση των δύο ειδών είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισης, κυρίως με τη χρήση ανεκτικών 
ποικιλιών πατάτας. 
 
5.11  Συνεχίστηκε το διεθνές πρόγραμμα που αφορά την πρόληψη και 
διαχείριση των μυγών των φρούτων του είδους Tephritidae στα Βαλκάνια και 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζει ο ∆ιεθνής 
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και σε αυτό συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως Κύπρος, Βουλγαρία, Ελλάδα, 



Ρουμανία και Σλοβενία καθώς επίσης και από χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης όπως Αλβανία, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Γεωργία, Ουκρανία, ΠΓ∆Μ, Μαυροβούνιο και 
Τουρκία. Eπίσης, κατά το 2013 συνεχίστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα που 
αφορά την βιο-οικολογική και μοριακή μελέτη του κόκκινου ρυγχωτού 
κάνθαρου (ρυγχοφόρος) Rhynchophorus ferrugineus και του Paysandisia 
archon και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους στα φοινικοειδή της 
Κύπρου. 
 
5.12  Τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας και Εντομολογίας του ΙΓΕ παρείχαν 
επιστημονική στήριξη σε γεωπόνους εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, 
ιδιώτες γεωπόνους και παραγωγούς. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 
3400 εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις για τη διάγνωση φυτικών 
ασθενειών και εντομολογικών εχθρών. Παράλληλα ο κλάδος παρείχε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φοιτητές, γεωργούς και γεωπόνους για θέματα που 
αφορούν την φυτοπροστασία. 
 
 
6.  ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  
 
6.1  Η ερευνητική δραστηριότητα του κλάδου επικεντρώθηκε στη 
γονιμότητα και τη βελτίωση των εδαφών, την άρδευση των καλλιεργειών, τη 
θρέψη των φυτών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τη γεωργική μηχανολογία. 
Επίσης υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. με κύριο στόχο την 
προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους 
περιορισμένους υδάτινους πόρους. 
 
6.2  Το πείραμα συμπερίληψης οσπρίων σε σύστημα αμειψισποράς 
(ψυχανθές-σιτάρι) επαναλήφθηκε σε νέο αγροτεμάχιο για επιβεβαίωση των 
προηγούμενων ευρημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν την αύξηση στην 
παραγωγή του σιταριού, την ενίσχυση της απελευθέρωσης αζώτου στο 
έδαφος και το ενδεχόμενο οικονομικό όφελος για τον παραγωγό από τη 
συμπερίληψη κουκιών και ρεβιθιών στο σύστημα. Το μακρόχρονο πείραμα 
που αφορά στην εκτίμηση της επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών και 
οργανικών πρόσθετων στη γονιμότητα του εδάφους μπήκε τη χρονιά αυτή 
στην τελευταία του καλλιεργητική περίοδο. Σε γενικές γραμμές η ενσωμάτωση 
του βίκου κατά την άνθηση αποδείχτηκε η καλύτερη πρακτική όσον αφορά την 
αζωτούχο θρέψη των φυτών. 
 
6.3 Η δυνατότητα χρήσης μη ώριμου κόμποστ από φυτικά υπολείμματα 
αξιολογήθηκε ως προς την απελευθέρωση αζώτου μετά τη ενσωμάτωσή του 
στο έδαφος και τη φυτοτοξικότητα του. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις παραμέτρους αυτές μεταξύ ώριμου 
και μη-ώριμου κόμποστ. 
 
6.4 Όσον αφορά την άρδευση καλλιεργειών και την ορθολογική χρήση των 
υδατικών πόρων στην Κύπρο, βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα για 
τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος και το περιβάλλον και 
αξιολόγηση κινδύνων στη δημόσια υγεία από τη χρήση επεξεργασμένων 
υγρών εκροών αστικών λυμάτων για άρδευση. Στα πλαίσια του 



προγράμματος γίνονται επισκοπήσεις και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις 
φυσικοχημικές παραμέτρους του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της 
πιθανότητας βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων στα εδώδιμα μέρη 
καλλιεργούμενων ειδών, από τη μακρόχρονη χρήση επεξεργασμένου νερού 
για άρδευση, σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου. Στα πλαίσια της έρευνας, 
καλλιεργούμενα είδη οπωροκηπευτικών αρδεύονται με επεξεργασμένο νερό 
από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Λεμεσού και της 
Ανθούπολης, και με νερό μάρτυρα από γεώτρηση. Τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού δεν προκύπτει οποιαδήποτε 
αρνητική επίδραση από την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού 
στις παραμέτρους που μελετήθηκαν. Η διάχυση των αποτελεσμάτων αυτών 
έγινε διαμέσου μιας σειράς διαλέξεων, όπως επίσης και διαμέσου 
δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, 
ερευνητική εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την μελέτη της τύχης των 
οργανικών μικρορύπων του επεξεργασμένου νερού στο περιβάλλον και στα 
φυτά.  
 
6.5 Σχετικά με την ανταπόκριση των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών κατά 
την έκθεσή τους σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων, πραγματοποιήθηκε 
σειρά πειραμάτων με σκοπό την αξιολόγηση της βιολογικής διέγερσης φυτών 
με την προ-μεταχείρισή τους με διάφορα μόρια σήματος (Η2Ο2, ΝΟ, Η2S), 
στην επαγωγή της ανθεκτικότητάς τους έναντι της αλατότητας, της ξηρασίας 
και των υψηλών θερμοκρασιών. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών 
κατέδειξαν ότι και τα τρία μόρια σήματος που εξετάστηκαν (Η2Ο2, ΝΟ, Η2S) 
έχουν τη δυνατότητα, μέσω της βιολογικής διέγερσης, να επάγουν την 
ανθεκτικότητα των φυτών κατά την έκθεσή τους στους υπό εξέταση 
παράγοντες αβιοτικής καταπόνησης. Τα παραπάνω ευρήματα δημοσιεύτηκαν 
υπό την μορφή επιστημονικών άρθρων σε διεθνή έγκριτα περιοδικά. 
 
6.6  Στη θρέψη/άρδευση των φυτών και τις υδροπονικές καλλιέργειες, η 
δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της ελεγχόμενης καλλιέργειας 
(γεωργικά συστήματα ακριβείας) στα θερμοκήπια, βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων 
στις καλλιέργειες. Επίσης έγινε συλλογή και καταγραφή ερευνητικών 
δεδομένων του κλάδου για αξιοποίηση σε διαδικτυακή εφαρμογή (αρδεύσεις, 
λιπάνσεις) αλλά και μελέτη για τις ανάγκες των καλλιεργειών σε άζωτο και τα 
επίπεδα των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά οι οποίες θα 
προωθηθούν σε άλλα τμήματα του ΥΓΦΠ&Π. Επίσης υπάρχει συμμετοχή σε 
πρόγραμμα αναθεώρησης των φυτικών συντελεστών και αρδευτικών 
αναγκών των κυριότερων υδροβόρων καλλιεργειών της Κύπρου. 
 
6.7  Σε συνέχεια της ερευνητικής εργασίας για θέματα θρέψης των φυτών 
σε σχέση με τα νερά της άρδευσης που είναι διαθέσιμα στην Κύπρο, 
δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα τόσο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του 
εξωτερικού όσο και σε εγχώριες εκλαϊκευμένες δημοσιεύσεις. Συνοπτικά 
αναφέρεται ότι όταν το νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
θρεπτικών διαλυμάτων περιέχει άλατα σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τα 
συνιστώμενα επίπεδα, τα υπόλοιπα μακροκατιόντα δεν θα πρέπει να 
αυξηθούν εις βάρος της ηλεκτρικής αγωγιμότητας έστω και αν 
διαφοροποιείται η αναλογία των στοιχείων γιατί επηρεάζει αρνητικά την 



ανάπτυξη και την παραγωγή. Πρακτικά με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η 
σπατάλη λιπασμάτων, με οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Επίσης έγινε 
δημοσίευση εργασίας για την ανάπτυξη, θρέψη και ποιότητα «baby» φυτών 
μαρουλιού και τη χρήση αλατούχων νερών (NaCl) σε συστήματα επίπλευσης, 
η οποία έχει πρακτική αξία στην παραγωγή φυλλωδών λαχανικών. Τέλος 
υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. με κύριο στόχο την 
προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους 
περιορισμένους υδάτινους πόρους αλλά και την έξυπνη εξειδίκευση στην 
γεωργική παραγωγή. 
 
6.8  Το 2013 συνεχίστηκε στα πλαίσια της γεωργικής μηχανολογίας,  το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (LIFE+ 09 ENV/GR/000296, «Adapt2Change») 
«Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους 
περιορισμένους υδατικούς πόρους». Στο πρόγραμμα αυτό μελετάται η χρήση 
της αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση θερμοκηπίων, σε συνδυασμό με 
καινοτόμους τεχνικές για εξοικονόμηση νερού άρδευσης στα θερμοκήπια.  
 
6.9 Το 2013 συνεχίστηκε και τερματίστηκε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 
Πρόγραμμα (ΜΕD 2G-MED09-15, «AGROCHEPACK») «Σχεδιασμός ενός 
συστήματος διαχείρισης των πλαστικών συσκευασίας των 
φυτοπροστατευτικών παρασκευασμάτων για προστασία του περιβάλλοντος 
και ανακύκλωση του πλαστικού».  
 
6.10 Ένα ακόμη Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, το “MED-ALGAE”, 
συνεχίστηκε  το 2013, με στόχο την παραγωγή βιοκαυσίμων από τα 
μικροάλγη. Το ΙΓΕ είναι ο συντονιστής του προγράμματος.  
 
6.11 Το ερευνητικό πρόγραμμα, “GreenFilm” βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη  
και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Στόχος του είναι η 
μελέτη πλαστικών θερμοκηπίου στα οποία έχουν ενσωματωθεί ειδικές ουσίες 
οι οποίες παρέχουν ξεχωριστές ιδιότητες στα υλικά κάλυψης.  
 
6.12 Άρχισε το Πρόγραμμα του ΙΠΕ, "ΠΕΝΕΚ/0311/21” που έχει στόχο τη 
συμπαραγωγή επεξεργασμένου νερού και ανανεώσιμης ενέργειας από 
απόβλητα χρησιμοποιώντας μακροάλγη, στο οποίο το ΙΓΕ είναι συνεργάτης.  
 
6.13. Τέλος, ξεκίνησε το Έργο “ΚΕ∆ΕΛΕΑ” με στόχο το σχεδιασμό και 
ανάπτυξη κέντρων συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για 
σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης στην Κύπρο το οποίο χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα ∆ιασυνοριακής  Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. 
 
 
7.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

7.1  Η ερευνητική εργασία του κλάδου Ζωοτεχνίας επικεντρώνεται στα 
μηρυκαστικά ζώα και αφορά θέματα διατροφής, διαχείρισης, αναπαραγωγής 
και γενετικής βελτίωσης του ζωικού κεφαλαίου σε ημιεντατικά ή εντατικά 
συστήματα εκτροφής με στόχο την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και 
κρέατος και τον αποτελεσματικό έλεγχο ή/και την πρόληψη ασθενειών με 
ζωοτεχνικές μεθόδους. 



 
7.2  Στον τομέα της διατροφής, πέραν της ομαδοποίησης και διατροφής 
των ζώων με βάση το παραγωγικό τους στάδιο, βρίσκεται σε εξέλιξη 
ερευνητικό πρόγραμμα για τη χρήση σανού και ενσιρώματος τριτικάλε στη 
διατροφή των αγελάδων και των αιγοπροβάτων και μελέτη τυχόν επίδρασής 
του στη γαλακτοπαραγωγή, τη χημική σύσταση του γάλακτος και τη μεταβολή 
του βάρους των ζώων που βρίσκονται στην αρχή της γαλακτικής περιόδου. 
Επίσης, διεξάγεται μελέτη βελτιστοποίησης του σανού των κυριότερων 
χορτοδοτικών σιτηρών που καλλιεργούνται στην Κύπρο, με στόχο την αύξηση 
της διατροφικής του αξίας για τα αιγοπρόβατα και τον εντοπισμό του 
καταλληλότερου, από διατροφικής άποψης, σταδίου κοπής. 

 

7.3 Στον τομέα της γενετικής βελτίωσης, τα προγράμματα στοχεύουν στη 
βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού των αγροτικών ζώων με μεθόδους 
ατομικής επιλογής. Η αξιολόγηση προβάτων Χίου και αιγών ∆αμασκού 
βασίζεται στην εφαρμογή μικτού δείκτη επιλογής που συνδυάζει την ατομική 
ικανότητα σωματικής ανάπτυξης των νεαρών ζώων και την απόδοση των 
θηλυκών προγόνων τους σε γάλα. 

 

7.4  Η πειραματική μονάδα των προβάτων Χίου διατηρεί σήμερα πληθυσμό 
420 προβατίνων αναπαραγωγής και 25 κριών, και όλα τα ζώα είναι πλήρως 
ανθεκτικά στην Τρομώδη Νόσο, έχοντας γενότυπο ARR/ARR. Επιπλέον, το 
2013 συνεχίστηκε το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των νεαρών ζώων με 
επιλογή για παραγωγικά χαρακτηριστικά με οικονομική σημασία 
(γαλακτοπαραγωγή, ρυθμός ανάπτυξης, πολυδυμία). Από τη μονάδα αυτή 
δόθηκε σε κτηνοτρόφους ένας μεγάλος αριθμός ανθεκτικών ζώων για 
σκοπούς αναπαραγωγής με απώτερο στόχο τη βελτίωση των κοπαδιών τους 
και την περαιτέρω διάδοση στον εκτρεφόμενο πληθυσμό γενοτύπων που 
προσδίδουν ανθεκτικότητα στη νόσο. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2013 
παραχωρήθηκαν 165 αρσενικά, 157 θηλυκά πρόβατα και 23 κριοί. Από το 
2002 μέχρι τέλος του 2013 έχουν διατεθεί στους κτηνοτρόφους για βελτίωση 
των μονάδων τους πέραν των 4100 προβάτων Χίου υψηλής γενετικής αξίας 
και παραγωγής, τα οποία είναι ταυτόχρονα ομοζύγωτα ανθεκτικά στην 
Τρομώδη Νόσο.  

 

7.5 Συνεχίστηκαν στις αίγες της μονάδας οι συζεύξεις με τράγους των 
οποίων οι γενότυποι θεωρούνται, από τα μέχρι στιγμής πειραματικά 
δεδομένα, ως ανθεκτικοί στην Τρομώδη Νόσο. Σκοπός της προσπάθειας 
αυτής είναι η δημιουργία πυρήνα 300 αιγών της φυλής ∆αμασκού, ανθεκτικών 
στην τρομώδη νόσο με απώτερο στόχο την διάθεση στους αιγοτρόφους, 
ανθεκτικών ζώων για καταπολέμηση της ασθένειας. Το 2013 από την 
πειραματική μονάδα του ΙΓΕ διατέθηκαν στους κτηνοτρόφους 22 τράγοι, 66 
αρσενικά και 65 θηλυκά ερίφια, όλα υψηλής γενετικής αξίας και με 
εξακριβωμένους γενότυπους για την τρομώδη νόσο. Επιπλέον, συνεχίστηκε 
το ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΓΕ για μελέτη των διαφόρων γενοτύπων για 
την Τρομώδη Νόσο στις αίγες ∆αμασκού και τυχόν συσχετισμό τους με 
παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των ζώων. 
 



7.6 Ο Κλάδος Ζωοτεχνίας δραστηριοποιείται και στον τομέα της 
διατήρησης των ζωικών γενετικών πόρων. Προτεραιότητα δίνεται στη 
διατήρηση ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων, αλλά και στη συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAO) και το Ευρωπαϊκό Εστιακό Σημείο για τους Ζωικούς 
Γενετικούς Πόρους (ERFP), για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για 
διατήρηση και ενίσχυση των αγροτικών ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο 
έντυπο του FAO «Παγκόσμιο Σχέδιο ∆ράσης για τους Γενετικούς Πόρους των 
Αγροτικών ζώων και η ∆ιακήρυξη του Ιντερλάκεν».  
 
7.7 Στον τομέα της έρευνας για τη διατήρηση των ζωικών γενετικών 
πόρων, ο Κλάδος Ζωοτεχνίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραμμα συνεργασίας χωρών της Μεσογείου DoMΕsTIc. Κύριος σκοπός 
του έργου είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
βιωσιμότητα  των παραγωγικών συστημάτων προβάτων και αιγών στις 
τέσσερις χώρες, στους άξονες: γενετική διαχείριση, περιβάλλον, οικονομία και 
κοινωνία. Το 2013, οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούσαν τη δημιουργία 
ενός κοινού ερωτηματολογίου και τη συλλογή πληροφοριών από τους 
κτηνοτρόφους στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν (Κύπρος, Ελλάδα, 
Γαλλία, Μαρόκο). Μέσω των αναλύσεων των δεδομένων, χαρτογραφήθηκε η 
κάθε περιοχή, ταυτοποιήθηκαν οι κύριοι συμμετέχοντες στη διαχείριση των 
φυλών αιγοπροβάτων και περιγράφηκαν οι διαδικασίες για παραγωγή 
προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Τέλος, έγινε συγκριτική ανάλυση των 
πληροφοριών από τις τέσσερις χώρες, ώστε να δημιουργηθούν οι χάρτες για 
την αλυσίδα αξίας της κάθε χώρας. 
  
7.8 Στη φυσιολογία αναπαραγωγής, ο κύριος στόχος των ερευνητικών 
προγραμμάτων είναι η βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των 
αγροτικών ζώων. Μελετούνται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την εποχή και διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, την 
πολυδυμία, τη γονιμότητα και την αναπαραγωγική ωρίμαση των 
αιγοπροβάτων.   

 

7.9 Στον τομέα της διαχείρισης, αξιολογούνται συστήματα εκτροφής αρνιών 
και εριφίων με υποκατάστατα γάλακτος και χρήση αυτόματων συσκευών 
τεχνητού θηλασμού. Συνεχίστηκαν οι δοκιμές με υποκατάστατο γάλακτος 
ούτως ώστε να αξιοποιείται για εμπορικούς σκοπούς όλη η ποσότητα του 
γάλακτος που παράγουν οι προβατίνες και οι αίγες αμέσως μετά τον τοκετό.  
Το σύστημα αυτό  συγκρίνεται, με βάση διάφορες βιολογικές αλλά και 
οικονομικές παραμέτρους, με την πρακτική φυσικού θηλασμού των αρνιών 
και των εριφίων, για 35 και 49 μέρες αντίστοιχα. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
κατέδειξαν ότι στις ώριμες προβατίνες και αίγες επιτυγχάνεται αύξηση του 
εμπορεύσιμου γάλακτος κατά 70 και 85 χλγ., αντίστοιχα, έναντι εκείνων του 
φυσικού θηλασμού. Η έρευνα συνεχίζεται με συλλογή περαιτέρω δεδομένων 
για μικρότερες ηλικίες απογαλακτισμού των αρνιών (28 έναντι 35 ημερών) και 
των εριφίων (42 έναντι 49 ημερών) με σκοπό την επιπρόσθετη αύξηση του 
εμπορεύσιμου γάλακτος καθώς και την επίτευξη οικονομικότερης μεθόδου 
εκτροφής. Το υπό εξέταση διαχειριστικό σχέδιο εκτροφής, τόσο με τα 
υφιστάμενα αποτελέσματα όσο και με περαιτέρω μείωση της ηλικίας 



απογαλακτισμού, έχει άμεσα και σημαντικότατα οικονομικά οφέλη για τους 
κτηνοτρόφους. 

 
 
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
8.1 Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης διαχειρίζεται το ερευνητικό 
πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη και Εμπορία Γεωργοκτηνοτροφικών 
Προϊόντων".  Στον τομέα της Αγροτικής Οικονομικής, ο Κλάδος διεξάγει 
τεχνικοοικονομικές  μελέτες για διάφορες γεωργοκτηνοτροφικές  
δραστηριότητες.  Στον τομέα της Πληροφορικής στη Γεωργία, ασχολείται με 
θέματα ενημέρωσης και πληροφόρησης των παραγωγών, όπως η πρόσβαση 
σε νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για διάδοση της 
γεωργικής έρευνας, η ρομποτική τεχνολογία στη γεωργία και η χρήση της 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη γεωργία. 
 
8.2 Το 2013 συνεχίστηκε η εργασία στην ερευνητική πρόταση με τίτλο 
«Κοινωνία της Πληροφορίας στις Αγροτικές Περιοχές: Ενημέρωση Αγροτών 
μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Σκοπός του 
έργου είναι η  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την 
πρόσβαση που έχουν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών στη γνώση και 
ειδικότερα στα αποτελέσματα της γεωργικής έρευνας, με απώτερο σκοπό να 
εντοπίσει και να εισηγηθεί τρόπους ενθάρρυνσης των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών στην άμεση και συνεχή πρόσβαση στη γεωργική γνώση. 
Το όλο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της διαβίωσης των παραγωγών 
(γεωργών και κτηνοτρόφων) και την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών. Για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων δημιουργήθηκε 
ειδική ιστοσελίδα για το ερευνητικό πρόγραμμα του Κλάδου στη διαδικτυακή 
διεύθυνση http://ruraldev.ari.gov.cy.   
 
8.3 Εντός του 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση ερευνητικής πρότασης με τίτλο 
«∆ιερεύνηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στο κόστος άρδευσης 
υδροβόρων καλλιεργειών της Κυπριακής Γεωργίας, με τη χρήση δορυφορικής 
τηλεπισκόπισης» σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα 
στην Κύπρο και πως επηρεάζεται το Γεωργικό Εισόδημα. Σκοπός είναι να  
εντοπιστεί και καταγραφεί πως οι κλιματικές αλλαγές έχουν συμβάλει στην 
αυξομείωση των αρδευτικών αναγκών, εμμέσως του κόστους άρδευσης των 
παραγωγών και επαγωγικά στο περιθώριο κέρδους (marginal profit) των 
παραγωγών. Επίσης θα διερευνηθεί κατά πόσο οι καλλιέργειες αυτές έχουν 
καταφέρει να προσαρμοστούν, ως προς τις ανάγκες τους σε νερό, στις 
σημερινές κλιματολογικές συνθήκες και επομένως έχουν διαφοροποιήσει τον 
κύκλο ζωής.  
 
8.4 Ο Κλάδος συμμετέχει σε τρία (3) ερευνητικά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
στο πρόγραμμα «Agricultural Research in the Mediterranean» (ARIMNet) το 
οποίο είναι πρόγραμμα συνεργασίας κρατών μελών της ΕΕ και χωρών της 
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα  
«Facing sustainability: new relationships between rural areas and agriculture 
in Europe» (RURAGRI). Στόχος των δύο αυτών προγραμμάτων είναι να 



φέρουν την ερευνητική κοινότητα πιο κοντά, να καταγράψουν την υφιστάμενη 
γεωργική ερευνητική δραστηριότητα στις χώρες που συμμετέχουν και να 
υλοποιήσουν κοινές δράσεις. Ο Κλάδος συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα 
«Virtual Open Access Agriculture and Aquaculture Repository» (VOA3R). 
 
8.5 Λειτουργοί του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετέχουν σε τρία (3) 
ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ). Συγκεκριμένα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ∆έσμης 2009-
2010 «Ο Υποστηρικτικός Ρόλος της Ρομποτικής Τεχνολογίας για Αειφόρο 
Ανάπτυξη» http://agrirobot.ouc.ac.cy, και σε δύο προγράμματα της ∆έσμης 
2010-2011, «Επιλογές για αειφόρο γεωργική παραγωγή και χρήση νερού 
στην Κύπρο, στα πλαίσια παγκόσμιων αλλαγών» και «Ανάπτυξη συστήματος 
με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων και διαστημικών εικόνων για 
ενημέρωση των αγροτών σε θέματα άρδευσης».  
 
8.6 Κατά το 2013, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης πήρε έγκριση για τον 
Συντονισμό  προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα ∆ιαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ι∆ΕΠ) ∆ια Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα ο 
Κλάδος είναι Συντονιστής του προγράμματος Leonardo da Vinci «Improving 
skills for Smartfarming as an innovative tool for rural development and 
economic growth» (SmartFarmer) http://www.smartfarmerproject.eu, στο 
οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από Κύπρο, Ελλάδα, Λετονία, Ισπανία και 
Πορτογαλία.  
 
8.7 Το Εργαστήριο ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην Πειραματική 
Έπαυλη Αχέλειας έχει ήδη συνεργασία με τους υπόλοιπους κλάδους του ΙΓΕ 
ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε ερευνητικό πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ για την εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής διάφορων 
καλλιεργειών. Το 2013 το εργαστήρι ανέπτυξε δεσμούς με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται στις διάφορες 
τεχνικές και εφαρμογές τηλεπισκόπισης από το συγκεκριμένο εργαστήρι στην 
Ερευνητική Έπαυλη Αχέλεια. 
 
8.8 Λειτουργοί του Κλάδου συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και στο Εθνικό Αγροτικό 
∆ίκτυο, καθώς και σε κοινές επιτροπές με άλλα τμήματα του Υπουργείου για 
την ad hoc επίλυση διάφορων προβλημάτων στον Γεωργικό τομέα. 
 
8.9 Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης διαχειρίζεται το τοπικό δίκτυο H/Y και 
την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.ari.gov.cy και http://en.ari.gov.cy 
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα. Στο διαδικτυακό ιστοτόπο του 
ΙΓΕ παρέχονται πληροφορίες για όλο το φάσμα των εργασιών του 
Ινστιτούτου, δημοσιεύονται νέα και ανακοινώσεις και συνδέσεις σε ιστοσελίδες 
ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν λειτουργοί του 
Ινστιτούτου. Όλες οι εκδόσεις του ΙΓΕ από το 1962 μέχρι και σήμερα έχουν 
ψηφιοποιηθεί. Είναι διαθέσιμα τόσο τα βιβλιογραφικά δεδομένα όσο και τα 
πλήρη κείμενα των εκδόσεων στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του ΙΓΕ στη 
διεύθυνση http://e-library.ari.gov.cy/dspace.  
 



8.10 Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει την ευθύνη έκδοσης του 
Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού ∆ελτίου (e-Newsletter) του ΙΓΕ. Το δελτίο 
εκδίδεται κάθε τρεις μήνες και περιλαμβάνει νέα για δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο ΙΓΕ, και θέματα που ενδιαφέρουν τον γεωργοκτηνοτροφικό 
κόσμο της Κύπρου. Το  δελτίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σε ενδιαφερόμενους συνδρομητές και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του ΙΓΕ.    
 
8.11 Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης του κοινού και διάδοσης 
του έργου που διεξάγεται στο ΙΓΕ, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, ανανέωσε και επανασχέδιασε την ιστοσελίδα του ΙΓΕ 
http://www.ari.gov.cy. Επίσης, ο Κλάδος διαχειρίζεται το ιστολόγιο του ΙΓΕ 
http://blog.ari.gov.cy  και όλες τις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων που 
έχει δημιουργήσει: στο Facebook http://www.facebook.com/ARICyprus, στο 
μικροϊστολόγιο Twitter http://www.twitter.com/ari_rd, στο Issuu 
http://www.issuu.com/ari_rd όπου υπάρχουν ψηφιοποιημένες εκδόσεις 
του ΙΓΕ, και στο SlideShare http://www.slideshare.net/ARIWebinars, όπου 
δημοσιεύονται οι διαφάνειες διαλέξεων που διεξάγονται στο ΙΓΕ.  
 
8.12 Ο Κλάδος αντιπροσωπεύει το Ινστιτούτο ως Εθνικό Σημείο Επαφής 
στο Σύνδεσμο Ερευνητικών Ινστιτούτων της Μέσης Ανατολής και Βόρειας 
Αφρικής (AARINENA), και στο Global Agricultural Research and Development 
WEB RING του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Λειτουργοί του 
Κλάδου αποτελούν εθνικούς αντιπροσώπους επίσης στο COST 1106 (EURO-
AGRIWAT), στο International Olive Council καθώς και σε επιτροπές του 
SCAR (AKIS III) για την Γεωργική Έρευνα στην Ευρώπη. 
 
 
9.  ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
9.1 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας 
επικεντρώθηκαν στη μοριακή βιολογία, την τεχνολογία τροφίμων, τη γεωργική 
μικροβιολογία και τη γεωργική χημεία, με υποβολή ερευνητικών προτάσεων 
σε συνεργασία και με άλλους Κλάδους του ΙΓΕ. 
 
9.2 Στη μοριακή βιολογία συνέχισε η έρευνα σε φυτά και ζώα με την 
εφαρμογή εξειδικευμένων μοριακών τεχνικών. Στα φυτά συνέχισε ο 
εντοπισμός και ανάλυση μοριακών δεικτών στο κριθάρι. Αναπτύχθηκε 
μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού του αποικισμού φυτών καρπουζιού με 
μυκόρριζες με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου. 
Έγινε ταυτοποίηση μικροοργανισμών που διασπούν γεωργικά φάρμακα 
καθώς επίσης και αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων που αποικίζουν ντόπιους 
πληθυσμούς λουβιού. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μοριακή ταυτοποίηση διάφορων 
φυσικών πληθυσμών ρόκας. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
ταυτοποίησης μικροφυκών. Στα ζώα η ερευνητική δραστηριότητα συνέχισε με 
την ταυτοποίηση προβάτων και αιγών. Στα πρόβατα η ταυτοποίηση έγινε στα 
νεογέννητα ζώα της πειραματικής μονάδας προβάτων Χίου του ΙΓΕ η οποία 
έχει σήμερα πάνω από 500 ζώα, όλα πλήρως ανθεκτικά ομοζύγωτα 



(ARR/ARR). Στις αίγες συνεχίζεται η προσπάθεια δημιουργίας πυρήνα με την 
ταυτοποίηση νεογέννητων αιγών αλλά και ενηλίκων.  
 
9.3  Στη τεχνολογία τροφίμων συνεχίστηκε η διερεύνηση και αξιολόγηση 
της αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής ικανότητας (in vitro και in vivo) 
φυσικών προϊόντων όπως αιθέριων ελαίων, φυτικών εκχυλισμάτων κλπ. 
Επίσης συνεχίστηκε η διερεύνηση της επίδρασης της επεξεργασίας των 
τροφίμων στα θρεπτικά και αντιθρεπτικά στοιχεία που περιέχουν. 
Επιπρόσθετα αξιολογήθηκε το μικροβιακό φορτίο σε γεωργικά προϊόντα που 
αρδεύονται με επεξεργασμένο νερό αστικών λυμάτων. 
 
9.4 Στο τομέα της γεωργικής μικροβιολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα 
που εξετάζει την βιοαπορρύπανση των γεωργικών φαρμάκων με 
μικροοργανισμούς. Η δραστηριότητα αυτή επεκτάθηκε και σε άλλους 
ρυπαντές όπως οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες. Επιπρόσθετα 
απομονώθηκαν οργανισμοί που συμμετέχουν στη διάσπαση διαφόρων 
μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για την 
αξιολόγηση μυκορριζικών εμβολίων που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο. 
Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αντιμικροβιακής δράσης του λαδιού 
σπόρων ρόκας, πικροδάφνης, δυόσμου καθώς και άλλων φυτικών ειδών. 
Επιπρόσθετα αξιολογήθηκε η ποιοτική παρουσία αιθέριων ελαίων σε φυτά 
δυόσμου ενώ ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της επίδρασης του επιπέδου 
άρδευσης σε αυτά. Αξιολογήθηκαν διάφορα ανθίσματα μικροφυκών τα οποία 
απομονώθηκαν από θαλάσσια περιβάλλοντα της Κύπρου ως προς την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης τους και μελέτης 
της οικοφυσιολογίας τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομόνωσης 
μικροοργανισμών που προωθούν την ανάπτυξη φυτών ρόκας.  
 
9.5  Ο Κλάδος συνέχισε να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις μέσω του 
Εργαστηρίου Γεωργικής Χημείας (ΕΓΧ) για στήριξη άλλων Κλάδων του 
Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια του 2013 διεξήχθησαν στο ΕΓΧ συνολικά 7399 
αναλύσεις σε 1658 δείγματα. Επίσης συνεχίστηκε η διενέργεια αναλύσεων σε 
επίπεδο ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου στο ΕΜΒ σε εισαγόμενους 
σπόρους αραβόσιτου και σόγιας που προορίζονται για σπορά ή ζωοτροφή για 
ανίχνευση πιθανής γενετικής τροποποίησης. 
 
 
10. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 
10.1 Το Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών της Κύπρου κατά την καλλιεργητική 
περίοδο 2012/13 εξέτασε σε δοκιμές ∆ιακριτότητας-Ομοιομορφίας και 
Σταθερότητας (∆ΟΣ) για πρώτη χρονιά δύο ποικιλίες κριθαριού (Β2782 και 
Β2701).  
 
10.2 Οι πιο πάνω ποικιλίες, εξετάστηκαν και σε δοκιμές Καλλιεργητικής 
Αξίας και Χρήσης (ΚΑΧ). Τα αποτελέσματα των πιο πάνω δοκιμών δόθηκαν 
στην Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Γεωργίας). Η ποικιλία κριθαριού εγγράφηκε στον 
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών με την ονομασία «Πηγή». 
 



 
11. ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
11.1 Το ∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (∆ΙΓΕΛΠ) λειτουργεί 
από το 1965 με βάση τον Κανονισμό (EC) 79/65 και όλες τις τροποποιήσεις 
του. Αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής λογιστικών πληροφοριών σε 
ετήσια βάση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των γεωργικών και μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων (όπως ο αγροτουρισμός και η δασοπονία) που λαμβάνουν 
χώρα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αφορά στα φυσικά και διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά μιας εκμετάλλευσης, όπως π.χ. την καλλιεργούμενη γη, τον 
αριθμό του ζωικού κεφαλαίου, το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης, κλπ., 
καθώς και οικονομικά και λογιστικά στοιχεία όπως οι επιδοτήσεις που 
λαμβάνει η εκμετάλλευση, τα έσοδα, τα έξοδα της κλπ. Με βάση την 
πληροφόρηση αυτή εκτιμάται το γεωργικό εισόδημα στα κράτη μέλη και 
προτείνονται προσαρμογές και βελτιώσεις στην εκάστοτε ακολουθούμενη 
Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
 
11.2 Το 2013 η μονάδα του ∆ΙΓΕΛΠ προήδρευσε της Εθνικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και εκπροσώπησε την Κύπρο σε δύο συναντήσεις της 
Κοινοτικής Επιτροπής του ∆ΙΓΕΛΠ στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στις επικείμενες αλλαγές 
που θα προκύψουν από την αναθεώρηση της ΚΑΠ μέχρι το 2020, καθώς και 
στις προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε οι πληροφορίες που 
συλλέγονται στα πλαίσια του ∆ΙΓΕΛΠ να συνάδουν και να υποστηρίζουν τη 
νέα ΚΑΠ. 
 
11.3 Το 2013 υποβλήθηκαν στην Κοινοτική Επιτροπή του ∆ΙΓΕΛΠ 487 
∆ελτία Εκμετάλλευσης για το 2012 από αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωργών 
παγκύπρια. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις 
και η επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και 
διαδικασία. Φέτος, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το ελληνικό λογισμικό 
εισαγωγής και επεξεργασίας των δεδομένων που αποστέλλονται στη κεντρική 
βάση δεδομένων του ∆ΙΓΕΛΠ. Στη διάρκεια του χρόνου ολοκληρώθηκε 
παράλληλα και η συλλογή από επιλεγμένο δείγμα γεωργών, των στοιχείων 
για το ημερολογιακό έτος 2013. 
 
11.4 Τον Οκτώβριο του 2013 η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του 
∆ΙΓΕΛΠ ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Επιλογής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
για το έτος 2014 και εξουσιοδότησε το Ινστιτούτο να το αποστείλει στην 
Κοινοτική Επιτροπή του ∆ΙΓΕΛΠ. 
 
 
 


